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6 นาง ทพิวรรณ ผิวแดง ครู รร.ชุมชนบา้นบางโหนด ท.ช.

7 นางสาว ศิริวรรณ คงจันทร์ ครูผู้สอน รร.ชุมชนบา้นบางโหนด บ.ช. พนักงานราชการ

8 นาง พรพิมล สุขสมเสรี ผอ.รร. รร.ชุมชนวัดบางคู ป.ม.

9 นางสาว อภิรตี สีนวล ครู รร.ชุมชนวัดสระแก้ว ท.ช.

10 นาง กัญพิชา ชูโชติ ผอ.รร. รร.ชุมชนวัดสระแก้ว ร.จ.พ.

11 นางสาว อภัสรา วงค์สุวรรณ ครู รร.ชุมชนวัดสระแก้ว ท.ม.

12 นางสาว พวงรัตน์ รักทอง ครู รร.ชุมชนใหม่ ร.จ.พ.

13 นาง จิราภรณ์ สหกิจ ครู รร.ชุมชนใหม่ ท.ช.

14 นางสาว ทยิานันท์ ทองสงฆ์ ครู รร.ทา่ศาลา ท.ม.

15 นางสาว สุจิรา แกล้วกล้า ครู รร.ทา่ศาลา ต.ม.

16 นางสาว ทพิวรรณ ยอดย่ิง ครู รร.ทา่ศาลา ต.ม.

17 นาย มนต์ชัย อนิมณเทยีร ผอ.รร. รร.บา้นขุนทะเล ท.ช.

18 นางสาว อริศรา ส่งทวน ครู รร.บา้นเขาฝ้าย ต.ม.

19 นาง พรทพิย์ บรรดาศักด์ิ ครู รร.บา้นเขาฝ้าย ต.ม.

20 นาย ธวัตชัย วรเดช ครู รร.บา้นเขาฝ้าย ต.ม.

21 นาย จรูญ ชูแจ้ง ครู รร.บา้นเขาหวัช้าง ต.ม.

22 นาย กิติศักด์ิ หมอกแก้ว ครู รร.บา้นเขาหวัช้าง ต.ม.

23 นาย จตุพร ใจรังษี ครูผู้สอน รร.บา้นเขาหวัช้าง บ.ช. พนักงานราชการ

24 นาย ปยิะศักด์ิ สงวนศักด์ิ ผอ.รร. รร.บา้นแขวงเภา ท.ช.

25 นาย จรูญ เสนเรือง ช่างปนู รร.บา้นแขวงเภา จ.ม.

26 นาย สังเวียน แก้วนพ ผอ.รร. รร.บา้นคลองแคว ป.ม.

27 นาย สุวิท พรหมมา ครู รร.บา้นคลองตีนเปด็ ท.ช.

28 นางสาว รัชดาวรรณ เพ็ชรพันธ์ ครู รร.บา้นคลองเหลง ท.ช.

29 นางสาว พรรณทพิย์ เฉลิมวรรณ ผอ.รร. รร.บา้นคลองเหลง ร.จ.พ.

30 นาง นาตยา สุทธิช่วย ครู รร.บ้านควนทอง(ประชาอทุิศ) ท.ม.

31 นาง วรรณา เมฆาวรรณ์ ครู รร.บา้นช่องเขาหมาก ร.จ.พ.

32 นาง วรรณา เมฆาวรรณ์ ครู รร.บา้นช่องเขาหมาก ท.ช.

33 นาง อรทยั ทองย้อย ครู รร.บา้นช่องเขาหมาก ต.ม.

ช่ือ-สกุล

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร ทีเ่สนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชฯ ประจ ำปี 2564
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34 นาย นพวงศ์ จิตต์อารีย์ ผอ.รร. รร.บา้นช่องเขาหมาก ป.ม.

35 นางสาว กิดาการ นาคน า ครู รร.บา้นทา่น้อย ท.ม.

36 นางสาว พิชญา สมทรง ครู รร.บา้นทา่น้อย ท.ช.

37 นาย โสภณ ศรศรี ครู รร.บา้นทา่น้อย ท.ช.

38 นาง อรไท มะลิแก้ว ผอ.รร. รร.บา้นทา่น้อย ป.ม.

39 นาง สุดารัตน์ ดวงแก้ว ครู รร.บา้นทา่ม่วง ต.ม.

40 นาย ปยิะภัทร์ ก่ิงรัตน์ ครู รร.บา้นทา่ม่วง ต.ม.

41 นาง จารุวรรณ บญุเหลือ ครู รร.บา้นทา่ม่วง ต.ม.

42 นาง พิพารัตน์ จันทร์แจ่มศรี ครู รร.บา้นทา่ม่วง ต.ม.

43 นาง บปุผา จันทร์ศรีนวล ผอ.รร. รร.บา้นทุง่เกราะ ป.ม.

44 นาง วรรณา จันทร์ทอง ครู รร.บา้นทุง่เกราะ ท.ช.

45 นาย แวอาแซ อบัดุลเราะแม ครู รร.บา้นทุง่เกราะ ร.จ.พ.

46 นางสาว พิมพิมล สิทธิยุโณ ครู รร.บา้นทุง่ชน ต.ม.

47 นาง ณัฐกานต์ ศรีสวัสด์ิ ครู รร.บา้นทุง่หวันา ต.ม.

48 นางสาว สุจิรา ยะโกบ ครู รร.บา้นทุง่หวันา ท.ช.

49 นาง ดรุณี ทองสุวรรณ ครู รร.บา้นทุง่หวันา ท.ช.

50 นางสาว จุไรรัตน์ ใจแจ้ง ครู รร.บา้นน  าขาว ต.ม.

51 นาง นวลศรี มากมี ครู รร.บา้นน  าขาว ร.จ.พ.

52 นาง บงัอร ธรรมชาติ ครู รร.บา้นในเขียว 2 ร.จ.พ.

53 นาง วิมลรัตน์ เรืองรัตน์ ครู รร.บา้นในตูล ท.ช.

54 นาง มยุรา นาวารัตน์ ครู รร.บา้นในตูล ร.จ.พ.

55 นาง มยุรา นาวารัตน์ ครู รร.บา้นในตูล ท.ช.

56 นาง นันทยิา อนิมณเทยีร ครู รร.บา้นในตูล ท.ช.

57 นาง สุดารัตน์ แก้วออ่น ครู รร.บา้นในตูล ร.จ.พ.

58 นาง สุดารัตน์ แก้วออ่น ครู รร.บา้นในตูล ท.ช.

59 นางสาว สุกัญญา รักษาคง ครู รร.บา้นในเพลา ต.ม.

60 นาง สุพรรัตน์ เลกากาญจน์ ครู รร.บา้นในเพลา ต.ม.

61 นาย ประจักษ์ สุทธิรักษ์ ช่างปนู รร.บา้นในเพลา บ.ช.

62 นางสาว เพ็ญพร ศรีสุนทร ครู รร.บา้นบอ่กรูด ต.ม.

63 นางสาว ศนัญญา พรหมภักดี ครู รร.บา้นประชาอารี ร.จ.พ.

64 นาง กอศล โมราศิลป์ ครู รร.บา้นประชาอารี ท.ช.

65 นาย ไพบลูย์ คล่ีเกษร ครู รร.บา้นประชาอารี ท.ม.

66 นาย วิริยะ วุฒิมานพ ผอ.รร. รร.บา้นปลายทอน ท.ช.

67 นางสาว วรรณา เสมรึก ครู รร.บา้นปากเจา ต.ม.

68 นางสาว พิชญาภัค ทลิกรรณ์ ครู รร.บา้นปากลง ต.ม.
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69 นาย ชัยยุทธ จุลเสวตร์ ครู รร.บา้นปากลง ท.ม.

70 นางสาว วิสา เพชรทอง ครู รร.บา้นเปร็ต ท.ม.

71 นางสาว วีนา เขตนคร ครู รร.บา้นเปร็ต ท.ม.

72 นาง จันทร์จิรา ศิขิวัฒน์ ผอ.รร. รร.บา้นพังหรัน ท.ช.

73 นาย สุริยันต์ ใสนวล ครู รร.บา้นพิต า ร.จ.พ.

74 นาง ณัฐวดี ใสนวล ครู รร.บา้นพิต า ร.จ.พ.

75 นางสาว ศิริพร สุประดิษฐ ครู รร.บา้นพิต า ท.ช.

76 นางสาว นิศรา เพ็งเรือง ครู รร.บา้นพิต า ท.ม.

77 นาง ชวัลลักษณ์ ชุมทอง ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

78 นาง สัญญา อกัษรภักด์ิ ครู รร.บา้นวังลุง ร.จ.พ.

79 นาง ณัฐไพลิน กล่ินโลกัย ครู รร.บา้นวังลุง ต.ม.

80 นาง จิราภรณ์ นาวารัตน์ ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

81 นาง ยุวดี เพชรด า ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

82 นาง พิญญู สุทธิพันธ์ ผอ.รร. รร.บา้นวังลุง ป.ม.

83 นาย พิทกัษ์ นาวารัตน์ ครู รร.บา้นวังลุง ร.จ.พ.

84 นาง โสภา เพ็ชรเรือง ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

85 นาง อญัชิษา รักขพันธ์ ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

86 นาง นิตยา เดชทบั ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

87 นาง อรสา ใจรังษี ครู รร.บา้นวัดใน ท.ช.

88 นาย พราสันต์ การดี ผอ.รร. รร.บา้นวัดใน ท.ช.

89 นาย สิทธิชัย ทองนุ่น ผอ.รร. รร.บา้นสระบวั ร.จ.พ.

90 นาง กมลพรรณ สกุลชิต ครู รร.บา้นสระบวั ท.ช.

91 นาง อารีย์ นวลดุก ครู รร.บา้นสระบวั ท.ช.

92 นางสาว ชลิกานต์ อาลิแอ ครู รร.บา้นสระบวั ร.จ.พ.

93 นางสาว ชลิกานต์ อาลิแอ ครู รร.บา้นสระบวั ท.ช.

94 นางสาว อารี ศรีใสพัฒนกุล ครู รร.บา้นสระบวั ท.ม.

95 นาง ชธรพร ร่มแก้ว ครู รร.บา้นสระบวั ท.ช.

96 นาง ชุติมา โชติกะ ครู รร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ท.ช.

97 นางสาว เยาวรัตน์ สุทธิพันธ์ ครู รร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ท.ช.

98 นางสาว นาฏยา ใจหวัง ครู รร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ท.ช.

99 นางสาว นิตยา มีเดช ครู รร.บา้นสะพานหนั ต.ม.

100 นาง หสันีย์ บ ารุงชาติ ครู รร.บา้นสะพานหนั ร.จ.พ.

101 นาง ณิชารีย์ สุขแสน ครู รร.บา้นสะพานหนั ร.จ.พ.

102 นาง สาคร เพชรเพ็ง ครู รร.บา้นส านักม่วง ร.จ.พ.

103 นาง กัณหา จงรักษา ครู รร.บา้นไสพลู ร.จ.พ.

104 นาง วรารัตน์ กิจมะโน ผอ.รร. รร.บา้นหนองหว้า ท.ช.
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105 นาย อภิชัย หวันนุรัตน์ ครู รร.บา้นหนองหว้า ท.ช.

106 นาง เพ็ญศรี ด้วงใส ครู รร.บา้นหน้าเขาวัด ร.จ.พ.

107 นาง เพ็ญศรี ด้วงใส ครู รร.บา้นหน้าเขาวัด ท.ช.

108 นาง ภรณ์ณพัชญ์ พันธ์พงษ์ ครู รร.บา้นหน้าเขาวัด ร.จ.พ.

109 นางสาว ดารุณี บญุวิก ผอ.รร. รร.บา้นอนิทนิน ร.จ.พ.

110 นางสาว ดารุณี บญุวิก ผอ.รร. รร.บา้นอนิทนิน ท.ช.

111 นาง ธิดารัตน์ ไฝจู ครู รร.บา้นอนิทนิน ท.ม.

112 นาย ณัฐพงศ์ พรหมทอง ครู รร.ปทมุานุกูล ต.ม.

113 นางสาว ดาราวรรณ สุคตะ ครู รร.ปทมุานุกูล ท.ช.

114 นางสาว ราตรี แสนเดช ครู รร.ปทมุานุกูล ท.ช.

115 นาง กนกวรรณ ชูโชติ ครู รร.ปทมุานุกูล ท.ช.

116 นางสาว นงนาฎ มีลาภ ครู รร.ปทมุานุกูล ท.ช.

117 นางสาว พัชรี นรินทร ครู รร.ปทมุานุกูล ท.ช.

118 นาง จิราวรรณ เหมาะกิจ ครู รร.ปทมุานุกูล ต.ม.

119 นางสาว อรอมุา บญุคล่อง ครู รร.ราชประชานุเคราะห ์8 ท.ช.

120 นาง กัณฐลดา แซ่จุง่ ครู รร.วัดกลาง ต.ม.

121 นางสาว สมศิลป์ สุวรรณวงศ์ ครู รร.วัดกลาง ท.ช.

122 นางสาว นัยนา ช่างเหล็ก ครู รร.วัดเขา(วันครู 2501) ต.ม.

123 นางสาว สุธิรา สุคะโต ครู รร.วัดเขา(วันครู 2501) ท.ช.

124 นาย ปรีชา แสงบรรจง ผอ.รร. รร.วัดเขาขุนพนม ป.ม.

125 นาง องิอร โพธิพฤกษ์ ครู รร.วัดเขาขุนพนม ร.จ.พ.

126 นาง ศศิธร ศรีถัทธ์ ครู รร.วัดเขาขุนพนม ร.จ.พ.

127 นางสาว ลัญจกร ทองทา ครู รร.วัดคงคา ท.ม.

128 นาย จรูญ จันทร์เอยีด ผอ.รร. รร.วัดคงคา ท.ช.

129 นาง สุดา สีหุน้ ครู รร.วัดคงคา ร.จ.พ.

130 นาง สุดา สีหุน้ ครู รร.วัดคงคา ท.ช.

131 นาง รุ่งตะวัน นวลแก้ว ครู รร.วัดคงคาวดี ท.ม.

132 นาย สิทธิชัย สุวรรณรัตน์ ผอ.รร. รร.วัดคงคาวดี ป.ม.

133 นางสาว นิพาภรณ์ ระวังวงศ์ ครู รร.วัดคงคาวดี ท.ม.

134 นาง ประภัสสร สมเขาใหญ่ ครู รร.วัดคงคาวดี ท.ช.

135 นางสาว วัชรินทร์ เหน็พร้อม ครู รร.วัดคงคาวดี ท.ม.

136 นาย ส าราญ เพ็ชรทบั ครู รร.วัดคงคาวดี ร.จ.พ.

137 นาย ณรงค์ วิชัยกุล ช่างปนู รร.วัดคงคาวดี จ.ม.

138 นางสาว วาสนา สุทนิ ครู รร.วัดโคกเหล็ก ต.ม.

139 นางสาว อนิทริา สิงโหพล ครู รร.วัดจอมทอง ท.ช.



ที่ ต ำแหนหง่ โรงเรยีน/สังกัด ช้ันตรำ หมำยเหตุช่ือ-สกุล

140 นาง สุพาณี ปลักปลา ครู รร.วัดจันทาราม ร.จ.พ.

141 นาง สุพาณี ปลักปลา ครู รร.วัดจันทาราม ท.ช.

142 นาง โสภิษฐ์ สวัสด์ิชัย ครู รร.วัดจันทาราม ร.จ.พ.

143 นาง โสภิษฐ์ สวัสด์ิชัย ครู รร.วัดจันทาราม ท.ช.

144 นางสาว เยาวรัตน์ ตรึกตรอง ครู รร.วัดจันทาราม ท.ช.

145 นาง วาสนา มาเอยีด ครู รร.วัดจันทาราม ร.จ.พ.

146 นางสาว จิระภา สุทธิพันธ์ ครู รร.วัดชลธาราม ท.ช.

147 นาง ถนอมศรี เกษโร ผอ.รร. รร.วัดชลธาราม ป.ม.

148 นาง กัลยา ค าพรหมกุล ครู รร.วัดชลธาราม ร.จ.พ.

149 นาย อ าพร ทองเนื องาม ครู รร.วัดชลธาราม ร.จ.พ.

150 นาย ประมวล ศรีแก้ว ช่างปนู รร.วัดชลธาราม บ.ช.

151 นางสาว ณิชนันทน์ ยังอุ่น ครู รร.วัดดอนใคร ต.ม.

152 นาย กรกฎ ศรีเมือง ครู รร.วัดดอนใคร ท.ช.

153 นาย อรุณ ศรีรัตน์ ผอ.รร. รร.วัดถ  าเทยีนถวาย ร.จ.พ.

154 นาง จารุวรรณ พรมวี ครู รร.วัดทางขึ น ท.ช.

155 นาง อบุลรัตน์ พิกุลทอง ครู รร.วัดทางขึ น ต.ม.

156 นาย วิสุทธิศักด์ิ หวานพร้อม ผอ.รร. รร.วัดทางขึ น ร.จ.พ.

157 นาย วิสุทธิศักด์ิ หวานพร้อม ผอ.รร. รร.วัดทางขึ น ท.ช.

158 นาย ราชัน วงศ์สวัสด์ิ ช่างปนู รร.วัดทางขึ น บ.ช.

159 นางสาว นิรมล วาระเพียง ครู รร.วัดทา้วโทะ ร.จ.พ.

160 นาย ณภัคธรณ์ เชาวลิต ครู รร.วัดเทวดาราม ต.ม.

161 นางสาว มุกดา หนูสุวรรณ ครู รร.วัดเทวดาราม ร.จ.พ.

162 นางสาว นิตยา ฟุ้งเฟื่อง ครู รร.วัดเทวดาราม ต.ม.

163 นาง ปาณิสรา ศิริวัฒน์ ผอ.รร. รร.วัดนากุน ร.จ.พ.

164 นางสาว จิรวรรณ ช่างสลัก ครู รร.วัดน  าตก ต.ม.

165 นาง มลิวัลย์ พาศรี ผอ.รร. รร.วัดน  าตก ร.จ.พ.

166 นาง วันทนา สุขสวัสด์ิ ครู รร.วัดประทมุทายการาม ต.ม.

167 นางสาว นาตยา สะม๊ะ ครู รร.วัดประทมุทายการาม ร.จ.พ.

168 นาง ฉวีวรรณ ชูพงศ์ ครู รร.วัดประทมุทายการาม ร.จ.พ.

169 นาง ฉวีวรรณ ชูพงศ์ ครู รร.วัดประทมุทายการาม ท.ช.

170 นาย ประวรรณชัย เต็งทอง ผอ.รร. รร.วัดประทมุทายการาม ป.ม.

171 นาง นวลศรี นิลบตุร ครู รร.วัดประทมุทายการาม ร.จ.พ.

172 นาง กัลยา ตรึกตรอง ครู รร.วัดประทมุทายการาม ต.ม.

173 สิบเอก ศักด์ิชัย สวัสด์ิชัย ครู รร.วัดปลักปลา ร.จ.พ.

174 สิบเอก ศักด์ิชัย สวัสด์ิชัย ครู รร.วัดปลักปลา ท.ช.



ที่ ต ำแหนหง่ โรงเรยีน/สังกัด ช้ันตรำ หมำยเหตุช่ือ-สกุล

175 นางสาว ลาวรรณ นาคนวล ครู รร.วัดปลักปลา ร.จ.พ.

176 นาง กมลนันท์ รักชาติไทย ครู รร.วัดปลักปลา ท.ช.

177 นางสาว นิสา ธรรมคง ครู รร.วัดปลักปลา ร.จ.พ.

178 นางสาว นิสา ธรรมคง ครู รร.วัดปลักปลา ท.ช.

179 นาย สิทธิรัก ศิขิวัฒน์ ผอ.รร. รร.วัดปา่(ทา่ขึ น) ท.ม.

180 นาย ชาญวิทย์ เกิดขุมทอง ผอ.รร. รร.วัดปากด่าน ท.ช.

181 นาง กมลทพิย์ วัชรกาฬ ครู รร.วัดยางงาม ต.ม.

182 นาง กัณทมิา รัญจวน ครู รร.วัดยางงาม ท.ช.

183 นาย จรัญ เพชรเพ็ง ผอ.รร. รร.วัดยางงาม ร.จ.พ.

184 นาง ชลธิชา หนูสุวรรณ ครู รร.วัดยางทอ ง ท.ช.

185 นาง ปทัมา รอดผล ผอ.รร. รร.วัดยางทอง ป.ม.

186 นาย วัชรินทร์ ผ่องแผ้ว ผอ.รร. รร.วัดโรงเหล็ก ร.จ.พ.

187 นาง นิภาวรรณ ช้างนิล ครู รร.วัดโรงเหล็ก ร.จ.พ.

188 นาง นลินญา ยินดี ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ม.

189 นาง ปยิาภรณ์ อกัษรน า ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ช.

190 นาง เกียรติรัตน์ อมตะสุนทร ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ช.

191 นาง ธิดารัตน์ อ าพพันธ์ ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ม.

192 นางสาว ศิราณี หนูเอยีด ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ม.

193 นางสาว จิราพร แสนภักดี ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ม.

194 นางสาว สุดา ประดิษฐ์ ครู รร.วัดสระประดิษฐ์ ท.ช.

195 นาง โกศล นวลวิลัย ครู รร.วัดสระประดิษฐ์ ร.จ.พ.

196 นาง โกศล นวลวิลัย ครู รร.วัดสระประดิษฐ์ ท.ช.

197 นาง สิริวรรณ เกลี ยงข า ครู รร.วัดสุธรรมาราม ต.ม.

198 นาง โสมรัตน์ ช่วยปอ้ง ครู รร.วัดสุธรรมาราม ท.ช.

199 นาง จารีย์ นาคศรี ครู รร.วัดสุธรรมาราม ท.ช.

200 นางสาว อ าภารัตน์ ผลาวรรณ์ ครู รร.วัดหญ้าปล้อง ท.ช.

201 นาย อทุยั สุทธิพันธ์ ผอ.รร. รร.วัดหญ้าปล้อง ป.ม.

202 นาง รัตน์มณีย์ ชลสาคร ครู รร.วัดหญ้าปล้อง ร.จ.พ.

203 นาย อดุม โมราศิลป์ ครู รร.วัดหญ้าปล้อง ร.จ.พ.

204 นาย อดุม โมราศิลป์ ครู รร.วัดหญ้าปล้อง ท.ช.

205 นาย ยศ พรประเสริฐ ผอ.รร. รร.วัดหมาย ท.ช.

206 นาง วาสนา มาเอยีด ครู วัดจันทาราม ท.ช.

207 นาย สุธรรม บญุติด ผอ.รร. วัดโมคลาน ป.ม.

208 นาง สุพิธ ด่านศิระวานิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ร.จ.พ.



ที่ ต ำแหนหง่ โรงเรยีน/สังกัด ช้ันตรำ หมำยเหตุช่ือ-สกุล

209 นาง สิริวรรณา สาริปา นักวิชาการพัสดุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ร.จ.พ.

210 นาง สิริวรรณา สาริปา นักวิชาการพัสดุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ท.ช.

211 นาง ขวัญใจ สุทธิกาญจน์

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ร.จ.พ.

212 นาง ภัทรพร ผ่อนผัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ท.ช.
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ที่ ต ำแหนหง่ โรงเรยีน/สังกัด ช้ันตรำ หมำยเหตุ

1 นางสาว นันทนา ผกากรอง ครู ชุมชนใหม่ ท.ช.

2 นาย ยงยุทธ ระเหด็หาญ ช่างปนู บา้นประชาอารี บ.ช.

3 นาง กฤติมา พรประเสริฐ ครู รร.เคียงศิริ ท.ม.

4 นาย ประพันธ์ ปยิะพันธ์ ช่างปนู รร.เคียงศิริ จ.ม.

5 นางสาว จารุวรรณ ผิวล้วน ครู รร.ชุมชนบา้นบางโหนด ต.ม.

6 นาง ทพิวรรณ ผิวแดง ครู รร.ชุมชนบา้นบางโหนด ท.ช.

7 นางสาว ศิริวรรณ คงจันทร์ ครูผู้สอน รร.ชุมชนบา้นบางโหนด บ.ช. พนักงานราชการ

8 นาง พรพิมล สุขสมเสรี ผอ.รร. รร.ชุมชนวัดบางคู ป.ม.

9 นางสาว อภิรตี สีนวล ครู รร.ชุมชนวัดสระแก้ว ท.ช.

10 นาง กัญพิชา ชูโชติ ผอ.รร. รร.ชุมชนวัดสระแก้ว ร.จ.พ.

11 นางสาว อภัสรา วงค์สุวรรณ ครู รร.ชุมชนวัดสระแก้ว ท.ม.

12 นางสาว พวงรัตน์ รักทอง ครู รร.ชุมชนใหม่ ร.จ.พ.

13 นาง จิราภรณ์ สหกิจ ครู รร.ชุมชนใหม่ ท.ช.

14 นางสาว ทยิานันท์ ทองสงฆ์ ครู รร.ทา่ศาลา ท.ม.

15 นางสาว สุจิรา แกล้วกล้า ครู รร.ทา่ศาลา ต.ม.

16 นางสาว ทพิวรรณ ยอดย่ิง ครู รร.ทา่ศาลา ต.ม.

17 นาย มนต์ชัย อนิมณเทยีร ผอ.รร. รร.บา้นขุนทะเล ท.ช.

18 นางสาว อริศรา ส่งทวน ครู รร.บา้นเขาฝ้าย ต.ม.

19 นาง พรทพิย์ บรรดาศักด์ิ ครู รร.บา้นเขาฝ้าย ต.ม.

20 นาย ธวัตชัย วรเดช ครู รร.บา้นเขาฝ้าย ต.ม.

21 นาย จรูญ ชูแจ้ง ครู รร.บา้นเขาหวัช้าง ต.ม.

22 นาย กิติศักด์ิ หมอกแก้ว ครู รร.บา้นเขาหวัช้าง ต.ม.

23 นาย จตุพร ใจรังษี ครูผู้สอน รร.บา้นเขาหวัช้าง บ.ช. พนักงานราชการ

24 นาย ปยิะศักด์ิ สงวนศักด์ิ ผอ.รร. รร.บา้นแขวงเภา ท.ช.

25 นาย จรูญ เสนเรือง ช่างปนู รร.บา้นแขวงเภา จ.ม.

26 นาย สังเวียน แก้วนพ ผอ.รร. รร.บา้นคลองแคว ป.ม.

27 นาย สุวิท พรหมมา ครู รร.บา้นคลองตีนเปด็ ท.ช.

28 นางสาว รัชดาวรรณ เพ็ชรพันธ์ ครู รร.บา้นคลองเหลง ท.ช.

29 นางสาว พรรณทพิย์ เฉลิมวรรณ ผอ.รร. รร.บา้นคลองเหลง ร.จ.พ.

30 นาง นาตยา สุทธิช่วย ครู รร.บ้านควนทอง(ประชาอทุิศ) ท.ม.

31 นาง วรรณา เมฆาวรรณ์ ครู รร.บา้นช่องเขาหมาก ร.จ.พ.

32 นาง วรรณา เมฆาวรรณ์ ครู รร.บา้นช่องเขาหมาก ท.ช.

33 นาง อรทยั ทองย้อย ครู รร.บา้นช่องเขาหมาก ต.ม.

ช่ือ-สกุล

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร ทีเ่สนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชฯ ประจ ำปี 2564

สพป.นครศรธีรรมรำช เขต 4



ที่ ต ำแหนหง่ โรงเรยีน/สังกัด ช้ันตรำ หมำยเหตุช่ือ-สกุล

34 นาย นพวงศ์ จิตต์อารีย์ ผอ.รร. รร.บา้นช่องเขาหมาก ป.ม.

35 นางสาว กิดาการ นาคน า ครู รร.บา้นทา่น้อย ท.ม.

36 นางสาว พิชญา สมทรง ครู รร.บา้นทา่น้อย ท.ช.

37 นาย โสภณ ศรศรี ครู รร.บา้นทา่น้อย ท.ช.

38 นาง อรไท มะลิแก้ว ผอ.รร. รร.บา้นทา่น้อย ป.ม.

39 นาง สุดารัตน์ ดวงแก้ว ครู รร.บา้นทา่ม่วง ต.ม.

40 นาย ปยิะภัทร์ ก่ิงรัตน์ ครู รร.บา้นทา่ม่วง ต.ม.

41 นาง จารุวรรณ บญุเหลือ ครู รร.บา้นทา่ม่วง ต.ม.

42 นาง พิพารัตน์ จันทร์แจ่มศรี ครู รร.บา้นทา่ม่วง ต.ม.

43 นาง บปุผา จันทร์ศรีนวล ผอ.รร. รร.บา้นทุง่เกราะ ป.ม.

44 นาง วรรณา จันทร์ทอง ครู รร.บา้นทุง่เกราะ ท.ช.

45 นาย แวอาแซ อบัดุลเราะแม ครู รร.บา้นทุง่เกราะ ร.จ.พ.

46 นางสาว พิมพิมล สิทธิยุโณ ครู รร.บา้นทุง่ชน ต.ม.

47 นาง ณัฐกานต์ ศรีสวัสด์ิ ครู รร.บา้นทุง่หวันา ต.ม.

48 นางสาว สุจิรา ยะโกบ ครู รร.บา้นทุง่หวันา ท.ช.

49 นาง ดรุณี ทองสุวรรณ ครู รร.บา้นทุง่หวันา ท.ช.

50 นางสาว จุไรรัตน์ ใจแจ้ง ครู รร.บา้นน  าขาว ต.ม.

51 นาง นวลศรี มากมี ครู รร.บา้นน  าขาว ร.จ.พ.

52 นาง บงัอร ธรรมชาติ ครู รร.บา้นในเขียว 2 ร.จ.พ.

53 นาง วิมลรัตน์ เรืองรัตน์ ครู รร.บา้นในตูล ท.ช.

54 นาง มยุรา นาวารัตน์ ครู รร.บา้นในตูล ร.จ.พ.

55 นาง มยุรา นาวารัตน์ ครู รร.บา้นในตูล ท.ช.

56 นาง นันทยิา อนิมณเทยีร ครู รร.บา้นในตูล ท.ช.

57 นาง สุดารัตน์ แก้วออ่น ครู รร.บา้นในตูล ร.จ.พ.

58 นาง สุดารัตน์ แก้วออ่น ครู รร.บา้นในตูล ท.ช.

59 นางสาว สุกัญญา รักษาคง ครู รร.บา้นในเพลา ต.ม.

60 นาง สุพรรัตน์ เลกากาญจน์ ครู รร.บา้นในเพลา ต.ม.

61 นาย ประจักษ์ สุทธิรักษ์ ช่างปนู รร.บา้นในเพลา บ.ช.

62 นางสาว เพ็ญพร ศรีสุนทร ครู รร.บา้นบอ่กรูด ต.ม.

63 นางสาว ศนัญญา พรหมภักดี ครู รร.บา้นประชาอารี ร.จ.พ.

64 นาง กอศล โมราศิลป์ ครู รร.บา้นประชาอารี ท.ช.

65 นาย ไพบลูย์ คล่ีเกษร ครู รร.บา้นประชาอารี ท.ม.

66 นาย วิริยะ วุฒิมานพ ผอ.รร. รร.บา้นปลายทอน ท.ช.

67 นางสาว วรรณา เสมรึก ครู รร.บา้นปากเจา ต.ม.

68 นางสาว พิชญาภัค ทลิกรรณ์ ครู รร.บา้นปากลง ต.ม.



ที่ ต ำแหนหง่ โรงเรยีน/สังกัด ช้ันตรำ หมำยเหตุช่ือ-สกุล

69 นาย ชัยยุทธ จุลเสวตร์ ครู รร.บา้นปากลง ท.ม.

70 นางสาว วิสา เพชรทอง ครู รร.บา้นเปร็ต ท.ม.

71 นางสาว วีนา เขตนคร ครู รร.บา้นเปร็ต ท.ม.

72 นาง จันทร์จิรา ศิขิวัฒน์ ผอ.รร. รร.บา้นพังหรัน ท.ช.

73 นาย สุริยันต์ ใสนวล ครู รร.บา้นพิต า ร.จ.พ.

74 นาง ณัฐวดี ใสนวล ครู รร.บา้นพิต า ร.จ.พ.

75 นางสาว ศิริพร สุประดิษฐ ครู รร.บา้นพิต า ท.ช.

76 นางสาว นิศรา เพ็งเรือง ครู รร.บา้นพิต า ท.ม.

77 นาง ชวัลลักษณ์ ชุมทอง ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

78 นาง สัญญา อกัษรภักด์ิ ครู รร.บา้นวังลุง ร.จ.พ.

79 นาง ณัฐไพลิน กล่ินโลกัย ครู รร.บา้นวังลุง ต.ม.

80 นาง จิราภรณ์ นาวารัตน์ ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

81 นาง ยุวดี เพชรด า ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

82 นาง พิญญู สุทธิพันธ์ ผอ.รร. รร.บา้นวังลุง ป.ม.

83 นาย พิทกัษ์ นาวารัตน์ ครู รร.บา้นวังลุง ร.จ.พ.

84 นาง โสภา เพ็ชรเรือง ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

85 นาง อญัชิษา รักขพันธ์ ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

86 นาง นิตยา เดชทบั ครู รร.บา้นวังลุง ท.ช.

87 นาง อรสา ใจรังษี ครู รร.บา้นวัดใน ท.ช.

88 นาย พราสันต์ การดี ผอ.รร. รร.บา้นวัดใน ท.ช.

89 นาย สิทธิชัย ทองนุ่น ผอ.รร. รร.บา้นสระบวั ร.จ.พ.

90 นาง กมลพรรณ สกุลชิต ครู รร.บา้นสระบวั ท.ช.

91 นาง อารีย์ นวลดุก ครู รร.บา้นสระบวั ท.ช.

92 นางสาว ชลิกานต์ อาลิแอ ครู รร.บา้นสระบวั ร.จ.พ.

93 นางสาว ชลิกานต์ อาลิแอ ครู รร.บา้นสระบวั ท.ช.

94 นางสาว อารี ศรีใสพัฒนกุล ครู รร.บา้นสระบวั ท.ม.

95 นาง ชธรพร ร่มแก้ว ครู รร.บา้นสระบวั ท.ช.

96 นาง ชุติมา โชติกะ ครู รร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ท.ช.

97 นางสาว เยาวรัตน์ สุทธิพันธ์ ครู รร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ท.ช.

98 นางสาว นาฏยา ใจหวัง ครู รร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ท.ช.

99 นางสาว นิตยา มีเดช ครู รร.บา้นสะพานหนั ต.ม.

100 นาง หสันีย์ บ ารุงชาติ ครู รร.บา้นสะพานหนั ร.จ.พ.

101 นาง ณิชารีย์ สุขแสน ครู รร.บา้นสะพานหนั ร.จ.พ.

102 นาง สาคร เพชรเพ็ง ครู รร.บา้นส านักม่วง ร.จ.พ.

103 นาง กัณหา จงรักษา ครู รร.บา้นไสพลู ร.จ.พ.

104 นาง วรารัตน์ กิจมะโน ผอ.รร. รร.บา้นหนองหว้า ท.ช.



ที่ ต ำแหนหง่ โรงเรยีน/สังกัด ช้ันตรำ หมำยเหตุช่ือ-สกุล

105 นาย อภิชัย หวันนุรัตน์ ครู รร.บา้นหนองหว้า ท.ช.

106 นาง เพ็ญศรี ด้วงใส ครู รร.บา้นหน้าเขาวัด ร.จ.พ.

107 นาง เพ็ญศรี ด้วงใส ครู รร.บา้นหน้าเขาวัด ท.ช.

108 นาง ภรณ์ณพัชญ์ พันธ์พงษ์ ครู รร.บา้นหน้าเขาวัด ร.จ.พ.

109 นางสาว ดารุณี บญุวิก ผอ.รร. รร.บา้นอนิทนิน ร.จ.พ.

110 นางสาว ดารุณี บญุวิก ผอ.รร. รร.บา้นอนิทนิน ท.ช.

111 นาง ธิดารัตน์ ไฝจู ครู รร.บา้นอนิทนิน ท.ม.

112 นาย ณัฐพงศ์ พรหมทอง ครู รร.ปทมุานุกูล ต.ม.

113 นางสาว ดาราวรรณ สุคตะ ครู รร.ปทมุานุกูล ท.ช.

114 นางสาว ราตรี แสนเดช ครู รร.ปทมุานุกูล ท.ช.

115 นาง กนกวรรณ ชูโชติ ครู รร.ปทมุานุกูล ท.ช.

116 นางสาว นงนาฎ มีลาภ ครู รร.ปทมุานุกูล ท.ช.

117 นางสาว พัชรี นรินทร ครู รร.ปทมุานุกูล ท.ช.

118 นาง จิราวรรณ เหมาะกิจ ครู รร.ปทมุานุกูล ต.ม.

119 นางสาว อรอมุา บญุคล่อง ครู รร.ราชประชานุเคราะห ์8 ท.ช.

120 นาง กัณฐลดา แซ่จุง่ ครู รร.วัดกลาง ต.ม.

121 นางสาว สมศิลป์ สุวรรณวงศ์ ครู รร.วัดกลาง ท.ช.

122 นางสาว นัยนา ช่างเหล็ก ครู รร.วัดเขา(วันครู 2501) ต.ม.

123 นางสาว สุธิรา สุคะโต ครู รร.วัดเขา(วันครู 2501) ท.ช.

124 นาย ปรีชา แสงบรรจง ผอ.รร. รร.วัดเขาขุนพนม ป.ม.

125 นาง องิอร โพธิพฤกษ์ ครู รร.วัดเขาขุนพนม ร.จ.พ.

126 นาง ศศิธร ศรีถัทธ์ ครู รร.วัดเขาขุนพนม ร.จ.พ.

127 นางสาว ลัญจกร ทองทา ครู รร.วัดคงคา ท.ม.

128 นาย จรูญ จันทร์เอยีด ผอ.รร. รร.วัดคงคา ท.ช.

129 นาง สุดา สีหุน้ ครู รร.วัดคงคา ร.จ.พ.

130 นาง สุดา สีหุน้ ครู รร.วัดคงคา ท.ช.

131 นาง รุ่งตะวัน นวลแก้ว ครู รร.วัดคงคาวดี ท.ม.

132 นาย สิทธิชัย สุวรรณรัตน์ ผอ.รร. รร.วัดคงคาวดี ป.ม.

133 นางสาว นิพาภรณ์ ระวังวงศ์ ครู รร.วัดคงคาวดี ท.ม.

134 นาง ประภัสสร สมเขาใหญ่ ครู รร.วัดคงคาวดี ท.ช.

135 นางสาว วัชรินทร์ เหน็พร้อม ครู รร.วัดคงคาวดี ท.ม.

136 นาย ส าราญ เพ็ชรทบั ครู รร.วัดคงคาวดี ร.จ.พ.

137 นาย ณรงค์ วิชัยกุล ช่างปนู รร.วัดคงคาวดี จ.ม.

138 นางสาว วาสนา สุทนิ ครู รร.วัดโคกเหล็ก ต.ม.

139 นางสาว อนิทริา สิงโหพล ครู รร.วัดจอมทอง ท.ช.
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140 นาง สุพาณี ปลักปลา ครู รร.วัดจันทาราม ร.จ.พ.

141 นาง สุพาณี ปลักปลา ครู รร.วัดจันทาราม ท.ช.

142 นาง โสภิษฐ์ สวัสด์ิชัย ครู รร.วัดจันทาราม ร.จ.พ.

143 นาง โสภิษฐ์ สวัสด์ิชัย ครู รร.วัดจันทาราม ท.ช.

144 นางสาว เยาวรัตน์ ตรึกตรอง ครู รร.วัดจันทาราม ท.ช.

145 นาง วาสนา มาเอยีด ครู รร.วัดจันทาราม ร.จ.พ.

146 นางสาว จิระภา สุทธิพันธ์ ครู รร.วัดชลธาราม ท.ช.

147 นาง ถนอมศรี เกษโร ผอ.รร. รร.วัดชลธาราม ป.ม.

148 นาง กัลยา ค าพรหมกุล ครู รร.วัดชลธาราม ร.จ.พ.

149 นาย อ าพร ทองเนื องาม ครู รร.วัดชลธาราม ร.จ.พ.

150 นาย ประมวล ศรีแก้ว ช่างปนู รร.วัดชลธาราม บ.ช.

151 นางสาว ณิชนันทน์ ยังอุ่น ครู รร.วัดดอนใคร ต.ม.

152 นาย กรกฎ ศรีเมือง ครู รร.วัดดอนใคร ท.ช.

153 นาย อรุณ ศรีรัตน์ ผอ.รร. รร.วัดถ  าเทยีนถวาย ร.จ.พ.

154 นาง จารุวรรณ พรมวี ครู รร.วัดทางขึ น ท.ช.

155 นาง อบุลรัตน์ พิกุลทอง ครู รร.วัดทางขึ น ต.ม.

156 นาย วิสุทธิศักด์ิ หวานพร้อม ผอ.รร. รร.วัดทางขึ น ร.จ.พ.

157 นาย วิสุทธิศักด์ิ หวานพร้อม ผอ.รร. รร.วัดทางขึ น ท.ช.

158 นาย ราชัน วงศ์สวัสด์ิ ช่างปนู รร.วัดทางขึ น บ.ช.

159 นางสาว นิรมล วาระเพียง ครู รร.วัดทา้วโทะ ร.จ.พ.

160 นาย ณภัคธรณ์ เชาวลิต ครู รร.วัดเทวดาราม ต.ม.

161 นางสาว มุกดา หนูสุวรรณ ครู รร.วัดเทวดาราม ร.จ.พ.

162 นางสาว นิตยา ฟุ้งเฟื่อง ครู รร.วัดเทวดาราม ต.ม.

163 นาง ปาณิสรา ศิริวัฒน์ ผอ.รร. รร.วัดนากุน ร.จ.พ.

164 นางสาว จิรวรรณ ช่างสลัก ครู รร.วัดน  าตก ต.ม.

165 นาง มลิวัลย์ พาศรี ผอ.รร. รร.วัดน  าตก ร.จ.พ.

166 นาง วันทนา สุขสวัสด์ิ ครู รร.วัดประทมุทายการาม ต.ม.

167 นางสาว นาตยา สะม๊ะ ครู รร.วัดประทมุทายการาม ร.จ.พ.

168 นาง ฉวีวรรณ ชูพงศ์ ครู รร.วัดประทมุทายการาม ร.จ.พ.

169 นาง ฉวีวรรณ ชูพงศ์ ครู รร.วัดประทมุทายการาม ท.ช.

170 นาย ประวรรณชัย เต็งทอง ผอ.รร. รร.วัดประทมุทายการาม ป.ม.

171 นาง นวลศรี นิลบตุร ครู รร.วัดประทมุทายการาม ร.จ.พ.

172 นาง กัลยา ตรึกตรอง ครู รร.วัดประทมุทายการาม ต.ม.

173 สิบเอก ศักด์ิชัย สวัสด์ิชัย ครู รร.วัดปลักปลา ร.จ.พ.

174 สิบเอก ศักด์ิชัย สวัสด์ิชัย ครู รร.วัดปลักปลา ท.ช.
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175 นางสาว ลาวรรณ นาคนวล ครู รร.วัดปลักปลา ร.จ.พ.

176 นาง กมลนันท์ รักชาติไทย ครู รร.วัดปลักปลา ท.ช.

177 นางสาว นิสา ธรรมคง ครู รร.วัดปลักปลา ร.จ.พ.

178 นางสาว นิสา ธรรมคง ครู รร.วัดปลักปลา ท.ช.

179 นาย สิทธิรัก ศิขิวัฒน์ ผอ.รร. รร.วัดปา่(ทา่ขึ น) ท.ม.

180 นาย ชาญวิทย์ เกิดขุมทอง ผอ.รร. รร.วัดปากด่าน ท.ช.

181 นาง กมลทพิย์ วัชรกาฬ ครู รร.วัดยางงาม ต.ม.

182 นาง กัณทมิา รัญจวน ครู รร.วัดยางงาม ท.ช.

183 นาย จรัญ เพชรเพ็ง ผอ.รร. รร.วัดยางงาม ร.จ.พ.

184 นาง ชลธิชา หนูสุวรรณ ครู รร.วัดยางทอ ง ท.ช.

185 นาง ปทัมา รอดผล ผอ.รร. รร.วัดยางทอง ป.ม.

186 นาย วัชรินทร์ ผ่องแผ้ว ผอ.รร. รร.วัดโรงเหล็ก ร.จ.พ.

187 นาง นิภาวรรณ ช้างนิล ครู รร.วัดโรงเหล็ก ร.จ.พ.

188 นาง นลินญา ยินดี ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ม.

189 นาง ปยิาภรณ์ อกัษรน า ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ช.

190 นาง เกียรติรัตน์ อมตะสุนทร ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ช.

191 นาง ธิดารัตน์ อ าพพันธ์ ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ม.

192 นางสาว ศิราณี หนูเอยีด ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ม.

193 นางสาว จิราพร แสนภักดี ครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต ท.ม.

194 นางสาว สุดา ประดิษฐ์ ครู รร.วัดสระประดิษฐ์ ท.ช.

195 นาง โกศล นวลวิลัย ครู รร.วัดสระประดิษฐ์ ร.จ.พ.

196 นาง โกศล นวลวิลัย ครู รร.วัดสระประดิษฐ์ ท.ช.

197 นาง สิริวรรณ เกลี ยงข า ครู รร.วัดสุธรรมาราม ต.ม.

198 นาง โสมรัตน์ ช่วยปอ้ง ครู รร.วัดสุธรรมาราม ท.ช.

199 นาง จารีย์ นาคศรี ครู รร.วัดสุธรรมาราม ท.ช.

200 นางสาว อ าภารัตน์ ผลาวรรณ์ ครู รร.วัดหญ้าปล้อง ท.ช.

201 นาย อทุยั สุทธิพันธ์ ผอ.รร. รร.วัดหญ้าปล้อง ป.ม.

202 นาง รัตน์มณีย์ ชลสาคร ครู รร.วัดหญ้าปล้อง ร.จ.พ.

203 นาย อดุม โมราศิลป์ ครู รร.วัดหญ้าปล้อง ร.จ.พ.

204 นาย อดุม โมราศิลป์ ครู รร.วัดหญ้าปล้อง ท.ช.

205 นาย ยศ พรประเสริฐ ผอ.รร. รร.วัดหมาย ท.ช.

206 นาง วาสนา มาเอยีด ครู วัดจันทาราม ท.ช.

207 นาย สุธรรม บญุติด ผอ.รร. วัดโมคลาน ป.ม.

208 นาง สุพิธ ด่านศิระวานิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ร.จ.พ.



ที่ ต ำแหนหง่ โรงเรยีน/สังกัด ช้ันตรำ หมำยเหตุช่ือ-สกุล

209 นาง สิริวรรณา สาริปา นักวิชาการพัสดุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ร.จ.พ.

210 นาง สิริวรรณา สาริปา นักวิชาการพัสดุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ท.ช.

211 นาง ขวัญใจ สุทธิกาญจน์

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ร.จ.พ.

212 นาง ภัทรพร ผ่อนผัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ท.ช.































16 16 ก.ค. 07 2529

1 01 ต.ค. 10 2525

1 01 เม.ย. 04 2555

1 01 ต.ค. 10 2557

16 16 ส.ค. 08 2534



16 16 ส.ค. 08 2534





17 17 พ.ค. 05 2537



1 01 ธ.ค. 12 2532

9 09 ธ.ค. 12 2540
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แบบ คร 2.2

หมายเหตุ  
ถกูกล่าวหาว่า อยู่ระหว่าง (ให้ระบุกรณีความผิด และความคืบหน้าในการด าเนินการ)
กระท าผิดวินัย ถกูด าเนินคดีอาญา

หมายเหตุ   1. ขอให้ตรวจสอบขอ้มูลผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ประจ าปี 2564 ทุกกรณี ทุกราย และทุกชั้นตรา
         หากพบว่ามีบุคคลเขา้ขา่ยถกูกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ในที่นี ้หมายถงึ ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อสอบสวน
         ขา้ราชการแล้ว และขอให้ระบุกรณีความผิด และความคืบหน้าในการด าเนินการ  พร้อมส่งส าเนาค าส่ังและเอกสารหลักฐาน
         ที่เกี่ยวขอ้งด้วย
     2. กรณีที่ไม่มีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ฯ ตามกรณีขา้งต้น ให้ระบุลงในช่องหมายเหตุ ว่า "ไม่ม"ี

เลขประจ าตัวประชาชน ชัน้ตรา

บญัชีรายชือ่ผู้ได้รบัการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ประจ าป ี2564 ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย หรอือยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา

ระบุเครื่องหมาย ( / ) ตามกรณคีวามผิด
ที่ ชือ่ - ชือ่สกุล

ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง 
 

ลงชื่อ ......................................................... 
       (.....................................................) 

       ผอ.รร......................................................... 
วันที่      เมษายน  2564 
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